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Educació. El curs 2012/2013 s’inicia amb actes contra els ajustos de la Generalitat i en defensa de l’escola pública

Els alumnes tornen a classe
Nou curs marcat
per les retallades
de la Generalitat,
que l’Ajuntament
intenta pal·liar perquè
considera l’educació
un eix prioritari
Augment de ràtio a les aules, menys
professors, finançament zero per a
programes que milloren l’èxit escolar i afavoreixen la cohesió... La llista
de retallades que la Generalitat aplica a l’educació és cada curs més
llarga. Per la seva part, l’Ajuntament,
que considera l’educació un pilar
bàsic de l’Estat del Benestar, posa
l’èmfasi i els recursos en defensar
l’escola pública, per exemple, mantenint els plans educatius d’entorn
més importants.
La major part dels centres educatius públics de L’Hospitalet van
iniciar el curs el 12 de setembre
amb actes de protesta contra els
ajustos de la Generalitat i amb
alumnes, pares i professors vestits
de groc, el color que simbolitza la
lluita en defensa de l’escola pública.
Enguany, L’Hospitalet compta
amb 28.408 estudiants d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria. De les novetats del curs
destaca l’augment de la ràtio a les
aules de l’ensenyament obligatori
i l’horari compactat de 8h a 14h a
7 dels 15 instituts de la ciutat. La
resta fan classe dues o tres tardes
per setmana.
Una altra de les qüestions destacades, especialment a L’Hospitalet, és la decisió de la Generalitat
de deixar de finançar els plans
educatius d’entorn, que els darrers
4 anys han fet millorar de forma
ostensible l’èxit escolar dels nostres
alumnes. Davant aquesta decisió,
l’Ajuntament finançarà en solitari els
que considera més rellevants. També disminueixen els programes de
qualificació professional inicial, que
permeten obtenir un títol als joves
que aprenen una professió i que no
han aprovat l’educació obligatòria.
Seguint el costum, l’alcaldessa,
Núria Marín, i el tinent d’alcalde
d’Educació, Lluís Esteve, van visitar un centre educatiu, amb motiu

Fòrum d’alcaldes a favor de l’escola pública

Dotze municipis catalans es van reunir a
L’Hospitalet per constituir el Fòrum d’Alcaldes
i Alcaldesses per l’Educació de Catalunya. El
fòrum té per objectiu vetllar per la qualitat de
l’educació a les ciutats i denunciar les accions
que trenquin el consens sobre els acords
assolits en educació en els darrers anys.
Com a coresponsables de l’educació dels
ciutadans, els alcaldes veuen amb preocupació
la reducció del pressupost de la Generalitat en

el curs en xifres

un 14% en només dos anys. Aquesta reducció
“posa en perill el model d’escola pública catalana
que hem assolit amb tant d’esforç”. Aquesta
situació s’agreujarà amb les noves mesures que
ha incorporat el Ministeri d’Educació.
El fòrum demana a la Generalitat en el
manifest que “prioritzi la inversió en educació
com a millor garantia de futur, la millor inversió
possible per superar aquesta greu situació
econòmica”.

Alumnes de l’Escola Patufet Sant Jordi entren a classe

de l’inici del nou curs, en aquesta
ocasió, l’Escola Paco Candel, al
barri de Santa Eulàlia, a tocar de
la plaça d’Europa, que aquest curs
continuarà fent classe en unes

instal·lacions provisionals. Marín
va lamentar que les escoles de tot
Catalunya hagin iniciat el curs amb
menys recursos i menys professors
i va afirmar que “el PP i CiU entenen

l’educació com una despesa més
que s’ha de retallar, en comptes de
com una inversió cabdal per al futur
del país”.
Lluís Esteve va indicar que ha
estat la professionalitat i la vocació
dels docents el que ha fet que el
curs hagi pogut començar sense
incidents, si més no pel que fa a
l’atenció als infants. Esteve, però, va
concloure que el curs no ha començat amb normalitat perquè “un país
que retalla un 14% el pressupost en
educació en 2 anys és un país que
s’està tallant les ales per al futur”.
Marín i Esteve van coincidir a
assenyalar que el Govern de CiU ha
renunciat a col·laborar amb els ajuntaments en l’àmbit educatiu i van
criticar que la Generalitat encara
no hagi informat de quan construirà
els edificis definitius de les escoles
Paco Candel i Ernest Lluch. y

yyy 808 alumnes d’escoles
bressol públiques
• 364 menys que el nombre
de sol·licituds
yyy 2.265 alumnes de P3
• 8% menys respecte al
curs anterior
yyy 2.167 alumnes de primer
d’ESO
• 1.127 en centres públics
i 1.040 en centres privats o
concertats
yyy Increment de ràtios
(mateix nombre d’aules,
817)
• Centres públics de
primària: 25-26 alumnes
per classe
• Centres concertats de
primària: 25-29 alumnes
per classe
• Centres públics d’ESO:
30-33 alumnes per aula
• Centres concertats
d’ESO: 30-35 alumnes per
aula
yyy 2.795 places cicles
formatius
• 1.209 de grau mitjà i
1.586 grau superior
yyy 1.280 alumnes primer de
batxillerat
• 760 en instituts públics i
520 en privats o concertats
yyy Horari compactat en 7
instituts
• De 8h a 14h
yyy 99 cursos de PQPI
• 6 menys respecte al curs
anterior
yyy 138 grups de formació
d’adults
• 12 més respecte al curs
anterior
yyy Reducció dels plans
educatius d’entorn
• La Generalitat elimina la
partida. L’Ajuntament manté
la dotació per als prioritaris
yyy Obres en centres
• Ampliació de 2 aules a
les escoles Ernest Lluch
i Paco Candel (mòduls
prefabricats)
• L’Escola Pompeu Fabra
i els instituts Joan Miró i
Bisbe Berenguer estrenen
edifici

